
 

Conținutul cursului:  

Noțiuni generale privind activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept; Justiția şi principiile 

fundamentale ale înfăptuirii justiției; Sistemul judiciar în Republica Moldova. Organele de administrare 

judecătorească; Jurisdicția Constituțională; Procuratura, Organele de menținere a ordinii, securității 

publice şi securității statului, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, 

Executorii Judecătorești, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciul de Informații şi Securitate al Republicii 

Moldova, Serviciul de Protecție şi Pază de Stat, Poliția de frontieră, Serviciul Vamal, Notariatul, 

Avocatura, Centrul pentru drepturile omului. Avocații parlamentari; Organele nestatale ce contribuie la 

activitatea de ocrotire a normelor de drept. 

 

Finalități de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoștințe, abilități şi 

competențe: să cunoască noţiunile generale privind activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept; 

să identifice structura şi activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept, direcţiile principale: 

activitatea organelor judecătoreşti, Curţii Constituţionale, Procuraturii, Avocaturii, Poliţiei şi altor 

organe, precum şi raportiurile dintre aceste organe; să localizeze poziția fiecărui organ de drept în 

sistemul instituțiilor statale sau private care sunt implicate în procesul asigurării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, precum şi aportul acestora la această activitate; să opereze cu noţiunile: justiţie, principiu, 

competenţă, instanţă de judecată, complet de judecată, jurisdicţie, circumscripţie, profesiune liberală, 

etc.; să utilizeze în activitatea practică textele Codurilor de procedură civilă şi de procedură penală, 

actelor normative ce reglementează organizarea şi activitatea sistemului judiciar, Curţii Constituţionale, 

Procuraturii, Avocaturii, Notariatului, etc.; să aprecieze situaţii legate de protecţia drepturilor 

fundamentale şi a libertăților în vederea depistării încălcărilor şi abuzurilor acestora; să analizeze 

individual situații de aplicare a legii, în baza cunoștințelor acumulate; să conștientizeze nevoia cunoașterii 

aprofundate a modului de organizare şi funcţionare a principalelor organe de drept în contextul formării 

personalității viitorului jurist prin efort autoeducativ; să deducă soluții în cazul identificării unor erori şi 

contraziceri ce se produc din lipsă de cunoștințe sau interpretări eronate a prevederilor legale cu referire 

la organizarea şi funcționarea principalelor organe de drept. 
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